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תנאי במצוות
בשו"ע סי' תפ"ט ס"ג המתפלל עם הצבור מבעוד יום מונה עמהם
בלא ברכה ואם יזכרו בלילה יברך ויספור ,ולכא' אין מובן שהרי
סופר מעיקרא שמא ישכח לספור אח"כ ואז אפשר שיוצא בספירה
שקודם צה"כ ,וא"כ איך יכול לברך אח"כ והרי אפשר שיצא כבר
יד"ח ואיך יחזור ויברך ,ופי' במג"א ס"ק ז' "ונ"ל דאזיל לשי'
שפסק בסי' ס' ס"ד דמצות צריכות כונה וא"כ יכוין בלבו אם
אזכור בלילה אין אני מכוין לצאת בספירה זו" ,ועדיין צ"ע שהרי
בסעיף ד' כ' בשו"ע מי ששואל אותו חבירו בין השמשות כמה ימי
הספירה בזה הלילה יא מר לו אתמול היו כך שאם יאמר לו
היום כך וכך אינו יכול לחזור ולמנות בברכה ,וע' במ"ב
דחיישי' להשי' שמצות א"צ כוונה וע"כ אין יכול לחזור
ולברך ,וא"כ איך כאן מועיל התנאי והרי יש סוברים

ולכאו' אין מובן כלל מה שייך תנאי במצוות והרי מילתא דליתא
בשליחות ליתא בתנאי ,וע"כ כס' הרמב"ן ב"ב קכ"ו דמה שאדם
עושה בינו לבין עצמו א"צ משפטי התנאים ,או שבד יבור א"צ לכל
משפטי התנאים ,וכמבואר בפנ"י כתובות נ"ו וש"מ נדרים י"א
ובית מאיר אבהע"ז סי' ק"כ ובשו"ת הגרע"א א' תשו' מ"ה
ובמקור חיים סי' תמ"ח ובהגהות מרדכי כתובות סי' ר"צ
והארכנו בזה במק"א .וא"כ אין מובן למה צריך תנאי כפול ותנאי
קודם למעשה( ,וע' בס' עובדות ו הנהגות לבית בריסק עמ' נ"ג
בשם הגרי"ז שהזכיר ג"כ תנאי כפול בתנאי בק"ש) ,וע' בס'
שאילת שמואל סי' ד' שהאריך בזה שבדיבור בלא מעשה
א"צ משפטי התנאים וע"כ מהני תנאי בנדר
בלא משפטי התנאים ומה"ט מהני
תנאי בק"ש ,וע"ש שגם בד' התו'
בנזיר אפ"ל כן ,אלא שבסוף צירף גם ד'

שא"צ כוונה ,ומבואר במחצית השקל שגם להסוברים
שמצות א"צ כוונה מ"מ אם כיון שלא ל צאת לא

הרמב"ם שלא הזכיר שצריך איתה
בשליחות ע"ש

יצא ,וא"כ גם לפ"ז מהני תנאי ואף שכ'
במג"א שהב"י אזיל לשי' דמצות צריכות

ואכתי ק' שבמצות שתלויות
באכילה איך שייך תנאי ובאבני

כוונה הוא שכן האמת ,אבל גם למ"ד א"צ
כוונה מהני תנאי ,ודלא כד' רא"ה דלמ"ד

נזר הנ"ל מבואר שיש תנאי
באכילת אפיקומן ,והרי ליתא

מצות א"צ כוונה יצא גם במכוין שלא
לצאת

בשליחות וזה דבר התלוי במעשה
ולא בדיבור ,ורק אפ"ל כס'

ובמג"א סי' מ"ו ס"ק ט"ו כ' שבקורא ק"ש
קודם התפלה לא יכוין לצאת כדי שיצא

הרמב"ן שדבר שאדם עושה
בינו לבין עצמו א"צ משפטי

יד"ח ק"ש בברכותיה אבל בירא שמא יאחרו
זמן ק"ש יכוין לצאת יד"ח ק"ש ,וכ' הגרע"א "לענ"ד בירא

התנאים.
וי"ל ע "פ הרמב"ן בב"ב קכ"ו שכ'

שהצבור יעברו זמן ק"ש יכוין בדרך תנאי אם יעברו יהא
יוצא בזה ואם לא יעברו לא יצא כמ"ש הב"י סי'

שבנזירות יכול לתלות בדעת אחרים
ע"כ חשיב איתיה בשליחות,

תפ"ט לענין ספירת העומר"( ,וע' בס' חבל יוסף
סי' תפ"ט שכ' שבד' מג"א סי' מ"ו משמע דלא

ומבואר שא"צ איתיה בשליחות
ממש ,אלא כל שיכול לתלות בדעת

מהני תנאי בעשית מצוה).
והנה צ"ב במאי מתנה דלכא' בכוונה ל"ש תנאי אלא רק
בדבר שתלוי ברצונו וצ"ל דאין יוצא ידי מצוה אלא
ברצונו והתנאי הוא שאם לא יהא כך אינו רוצה
ובשו"ע תע"ה ד' אכל מצה בלא כוונה כגון שאנסוהו
נכרים או לסטים לאכול יצא יד"ח כיון ש הוא יודע שהלילה
פסח ושהוא חייב באכילת מצה אבל אם סבור שהוא חול או שאין
זו מצה לא יצא ובמג"א כ' שבאכילה א"צ כוונה ,ובמ"ב כ' דמ"מ
אם כיון שלא לצאת לא יצא ,אבל במחצית השקל שם נ' שגם אם
כיון שלא לצאת לא יצא ,ולמחצית השקל לכא' ל"ש תנאי במצות
שבאכילה .וידוע שבא בנ"ז או"ח סי' שפ"א כ' שבליל פסח סמוך
לחצות ולא אכל סעודתו ואחר אפיקומן א"י לאכול ,שיעשה תנאי
שאם הלכה כראב"ע שזמן פסח עד חצות הר"ז אכילת אפיקומן
ואחר חצות שכבר אינו זמן אכילת פסח מותר לאכול ,ואם הלכה

אחרים סגי .וע' תו' כתובות ע"ד א'
ד"ה תנאי שכ' "וי"ל דה"ט דהואיל
והמעשה כל כך בידו שיכול לקיימו ע"י
שליח דסברא הוא שיהא כמ ו כן בידו לשוויי ביה
תנאה אבל חליצה שאין בידו לקיימה על ידי
שליח לא הוי בידו נמי למירמי ביה תנאה ואפי'
לא יתקיים התנאי יהיה מעשה קיים" ,והיינו
שמזה מוכח שהוא בעלים וע"כ יכול לעשות תנאי,
משא"כ בדבר שאין יכול לתלות בדעת אחרים מוכח שאינו בעלים
ע"ז ,ולפ"ז גם א ם יכול לתלות בדעת אחרים חשיב שהוא בעלים
ע"ז .והשתא להנ"ל שכל מצוה צריך רצון לצאת בה יד"ח א"כ
יכול לתלות בדעת אחרים ושוב חשיב איתה בשליחות ושפיר מהני
תנאי גם במידי דאכילה.

שזמן פסח עד עה"ש אינו אפיקומן ומותר לאכול ואח"כ יאכל
אפי קומן ,ולהנ"ל במצות דאכילה ל"ש תנאי ,אלא שאם נימא

כתיבה כדיבור

שגם באכילה לא יצא אם כיון לא לצאת א"ש
והנה בסידור אשי ישראל (עמ'  ) 96כ' ע"ד הגרע"א שיתנה בק"ש

האחרונים דנו אם ספירת העומר בכתב מהני אם כתיבה כדיבור

"ויש אומרים בשם הגאון מוהרי"ס זצוק"ל דבעינן דיני תנאי
היינו תנאי כפול והן קודם ללאו" ,והנה ל' הגרע"א יכוין בדרך

וע' שו"ת הגרע"א ח"א ובשערי תשו בה סי' תפ"ט
והנה בשו"ת מהרי"ל דיסקין קו' אחרון אות ק"ה כ' שיש להוכיח

ת נאי משמע שעושה התנאי במחשבה ,וגם ל' המג"א "יכוין בלבו
אם אזכור בלילה אין אני מכוין לצאת בספירה זו".

מהא דס"ל לר"ש במכות דף כ"א ע"א שבכתובת קעקע אינו חייב
עד שיכתוב שם ע"ז ,וא"כ באופן זה בלא"ה חייב מלקות משום

מזכיר שם ע"ז כדכתיב לא ישמע על פיך ,ונהי דבעלמא המזכיר
שם ע"ז אינו לוקה משום דה וי לאו שאין בו מעשה אבל כשכותב

א .מה שהק' ע"ד הרמב"ם בספהמ"צ עשה קס"א שהוכיח
שספירת ימים ושבועות מצוה אחת דאילו היו ב' מצות היו

דהוי מעשה ילקה ,ודחוק לומר דלר"ש ילקה שתים ,ועוד שהרי
בכתובת קעקע אינו לוקה אא"כ כתב וקיעקע ואילו משום כתיבה

אומרים ב' ברכות ,ומשמע שא"א ברכה אחת על ב' מצוות וק'
שהרי הרמב"ם מנה במצוה י"ב וי"ג את תפילין של ראש ושל יד

דשם ע"ז ילקה בכתב וגם בקיעקע לבד לפי ר' אליעזר בשבת ק"ד
ב' דמסרט על בשרו חייב ואף לרבנן דפליגי ופוטרים בשבת י"ל

כב ' מצוות והרי ד' הרמב"ם בפ"ד מתפילין ה"ד שמברך ברכה
אחת על שניהם.

דלפי שבמשכן לא היתה כתיבה כזאת ,אבל לענין כתיבה כדיבור
אין נפ"מ איזה כתיבה היא ,ומוכח דכתיבה לאו כדיבור .ולכאו'

ונ' שאין כוונת הרמב"ם שא"א ברכה אחת על ב' מצוות ,אלא דאף
שאפשר ברכה אחת על ב' מצוות ,אבל אם מפסיק בין ברכה

הי' נ' דאף אם כתיבה כדיבור ,אבל באיסור שנלמד מקרא דלא
ישמע על פיך בעינן דוקא ישמע על פיך ,וכתיבה אף דחשיבא

למצוה ב' צריך לחזור ולברך ,וע"כ אילו היה ספירת ימים
ושבועות ב' מצוות הרי שספירת הימ ים היא הפסק בדיבור בין

כדיבור אבל אין זה נשמע על פיו ,אולם יעוי ' בסנהדרין ס"ג ב'
דתניא ושם אלהים אחרים לא תזכירו שלא יאמר אדם לחבירו

הברכה לבין ספירת השבועות ,ומזה הוא שהוכיח הרמב"ם שהם
מצוה אחת וע"כ לא חשיב הפסק כיון שהכל דבר אחד ,משא"כ

שמור לי בצד עבודת כוכבים פלונית ,לא ישמע על פיך שלא ידור
בשמו ולא יקיים בשמו ולא יגרום לאחרים שידרו בשמו ויקיימו

בברכה על תפילין של יד ושל ראש שאין כאן הפסק בדיבור
שהנחת תפילין של יד אין בה דיבור

בשמו ,ונמצא שהאיסור להזכיר שם ע"ז אינו מקרא דלא ישמע
על פיך אלא מלא תזכיר ו.

ב .שי' הרמב"ן בקדושין דף ל"ד שספירת העומר הי א מ"ע שאין
הזמן גרמא ,והדבר תימה ,ובחינוך מצוה ש"ו כ' שנוהגת גם

והנה בסנהדרין ס"ג ע"ב אי' אמר ר' יוחנן כל עבודת כוכבים
הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה ,וכ"ה בשו"ע יו"ד סי' קמ"ז

בזכרים .ומצינו בזה דברים בתשו' מהר"ם חלאוה שנדפסה בסוף
ס' שי' הקדמונים על ב"ק שכ' והרמב"ן ז"ל כ' דספיקת העומר

ס"ד מותר להזכיר שם אלילים הכתובים בתורה כמו כרע בל
קורס נבו העורכים לגד שולחן" ,וא"כ נפ"מ בכותב שם ע"ז

נשים חייבות בו וכן עיקר דלא ממעטינן אלא שהזמן גרמא
וספירת העומר אין גורם לו הזמן א ל המעשה דהיינו הקרבת

המוזכרת בתורה דאי משום הזכרת שם ע"ז אי נו עובר ,ורק משום
כתובת קעקע הוא דעובר ,וצ"ע ראי' מהרי"ל דיסקין.

העומר ואע"פ שהעומר תלוי בזמן מ"מ המספר אינו תלוי אלא
במעשה ההקרבה ולא הזמן גרמא הא למה זה דומה לנשים

וי"ל דהנה ביראים סי' רמ"ה כ' "ואמרינן בסנהדרין פ"ד מיתות
כל עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר וטעמא כיון

חייבות בברכת המזון והרי שבת שהזמן גורם לאכילתו דאסור
להתענות וכיון שהאכילה יש לה זמן הברכה עליה תיחשב תלויה

שהזכיר נתבטלה" ,ולפ"ז אם כותב אותה בכתובת קעקע לר'
שמעון אין עובר על איסור כתובת ק עקע כיון שאין זה שם ע"ז

בזמן ונמצאת א"כ בהמ"ז תלוי ה בזמן ואמאי נשים חייבות ואם
נפשך לומר דשבת בתענית היא דאסור אבל אכילת פת אינה

שהרי נתבטלה ,וע"כ דר"ש איירי על שם ע"ז שאין כתובה בתורה,
וא"ש ראי' מהרי"ל דיסקין ,תי' זה שמעתי מבני נ"י .וע'

מחויבת ואין ברכהמ"ז הבאה על הפת תלויה בזמן מעתה יש
להשיב עוד ממצה בלילה הראשון שהכתוב קבעו חובה דכתיב

בשאילתות דר"א שאילתא נ"ב שכ' טעם היתר הזכרת שם ע"ז
שהוזכרה בתורה משום הואיל ואישתרי למיקרייה בתורה

בערב תאכלו מצות והנה אכילת פת מחויבת ותלויה בזמן וא"כ
נהי דיש זמן מחייב אכי לה אין קרוי שהזמן גרמא לא אמה שם

אישתרי.
בעיקר הנידון אם כתיבה כאמירה ,יש להעיר דהנה בפ' יתרו

רצה לעשותו חוץ לזמן חיובו הראוי לו אינו יכול כתפלין שאין
זמנם בלילה ואם הניחן עובר אבל אכילת לילה הראשון חובה

(שמות י"ח ו') כתיב ויאמר אל משה אני חותנך יתרו בא אליך
ואשתך ושני בניה עמה ,ופירש"י ע"י שליח שהרי רק אח"כ כתיב

מכאן ואיך רשות כו' ע"כ.
ומבואר בדבריו שאין זה תלוי בזמן אלא במעשה ההקרבה ואף

ויצא משה לקראת חותנו ,וברמב"ן שם כ' ויאמר אל משה אני
חותנך יתרו בא אליך שלח לו הדבר באגרת כתוב בה כן כי השליח

שמעשה ההקרבה תלוי בזמן זה לא חשיב ז מן גרמא ,ויש לדון
שכ"ז א"ש אם ספירת העומר תלי' בהקרבת העומר אבל

לא יאמר אני חותנך אבל יאמר הנה חותנך יתרו בא אליך וכן לא
יתכן שיאמר לו ככה פה אל פה כי יאמר הנה באתי עליך ואין דרך

להסוברים שספירת העומר בזה"ז דאורייתא ואין זה תלוי
בהקרבה א"כ הוי מ"ע שהז"ג[ .ולפ"ז יש לדון להסוברים דתלי'

להזכיר שמו אני פלוני כי בראותו אותו יכירנו וכמהו ויאמר חירם
מלך צור בכתב וישלח אל שלמה עכ"ל ,ומבואר דאף שבפסוק

בהקרבה וע"כ לא חשיב זמן גרמא אבל הרי מדרבנן גם בזה"ז יש
ספירת העומר משום זכר למקדש וד" ז הרי אין תלוי בהקרבה

כתיב ויאמר ,מ"מ פירש הרמ ב"ן דהיינו ע"י כתב ,ובאמת
שבמכילתא נחלקו בזה ע"ש ויאמר אל משה אני חותנך יתרו בא

וא"כ חשיב מ"ע שהז"ג ונמצא שספירת העומר שהיתה מה"ת
בזמן המקדש חשיבא אין זמן גרמא אבל ספירת העומר מדרבנן

אליך ואשתך ושני בניה עמה ,ר' יהושע אומר כתב לו באגרת ,ר'
אלעזר המודעי אומר שלח לו ביד שליח ולכאו' נחלקו בזה גופא,

בזה"ז חשיבא זמן גרמא ,וא"כ יל"ע להרמב"ן אם נשים בזה"ז
צריכות לספור ,ואך שאפשר שהתקנה היתה שבזה"ז תנהג אותה

וע' בס' אמרי בינה דיני עדות סי' מ"ח( ,וע' חכמת שלמה על שו"ע
אה "ע סי' ל"ז ס"ז).

המצוה ככל פרטיה וא"כ גם נשים בכלל].
והנה שי' ר' ירוחם שבזמן הבית הוי מה"ת בין ספירת ימים ובין

 מתוך מכתב -בס"ד עש"ק פ' בה"ב תשס"ד
למע"כ ידי"נ הרה"ג ר' אברהם יעקב זי לברשטיין שליט"א
שוכ"ט ,יישר כח על הדברים הנפלאים .

ספירת שבועות ,ובזה"ז רק ספירת ימים ולא ספירת שבועות,
ונמצא לכאו' שספירת ימים אין תלוי בעומר ויחשב זמן גרמא
וספירת שבועות תלי' בעומר וחשיב מ"ע שאין הזמן גרמא ,ויצא
דבר מחודש שאם נימא כהר מב"ן עם ד' ר' ירוחם נמצא שנשים
יהיו מצוות בספירת שבועות ולא בספירת ימים והוא פלא.
 -ע"כ -

